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WIJ ONTZORGEN 
GRAAG ONZE KLANTEN, 
VAN ONTWERP TOT 
OPLEVERING

René van der Schee en Marlou Alkemade, Schalk Keuken & Bad, Oirschot
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Schalk Keuken & Bad is een klein en persoonlijk bedrijf met meer dan dertig jaar 
ervaring. U heeft direct contact met de eigenaars die aan het roer staan. We zijn 
geen dwingende verkopers, maar zetten u en uw wensen centraal. Het is onze 
passie om u te adviseren over een prachtige keuken die écht bij u past of een luxe 
badkamer waar u helemaal tot rust kan komen. Wij vinden het belangrijk om onze 
klanten te ontzorgen op het gebied van keukens en badkamers, van ontwerp tot 
oplevering. Wij weten hoe dat moet, haarfijn!

OMDAT WE ALLES IN 
ÉÉN HAND HOUDEN, 
IS KWALITEIT 
GEWAARBORGD
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We zijn creatief en origineel in onze ontwerpen, die we passend maken bij uw 
leefsituatie, persoonlijkheid en wensen. Daartoe bezoeken we u graag thuis 
om de situatie en de ruimte goed in kaart te brengen. Tevens vinden wij dit 
bezoek belangrijk om een goed advies te kunnen geven over stijl, ontwerp en 
mogelijkheden. Na goedkeuring van ontwerp en offerte gaan we vakkundig aan 
de slag. Het complete pakket kunnen we leveren, inclusief een kleine verbouwing 
of stuc- en tegelwerk. We zijn flexibel, maar houden ons aan onze afspraken. 
Uw keuken of badkamer is ónze zorg, zodat u er optimaal van kunt genieten!
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Van het begin tot en met de realisatie heeft u slechts één contactpersoon. 
Omdat we alles in één hand houden, kunnen wij de coördinatie strak uitvoeren. 
Daardoor kunnen wij ook de kwaliteit waarborgen. In alles en bij alles gaan wij voor 
topkwaliteit. Dit geldt voor de keukens en badkamers en de materialen waarmee 
wij werken, maar ook voor onze werkwijze. We zijn perfectionistisch en rusten niet 
voordat alles tiptop in orde is. Tot uw én onze tevredenheid.

WE ZIJN CREATIEF EN 
ORIGINEEL IN ONZE 

ONTWERPEN
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Wij leveren verschillende stijlen keukens en badkamers: modern, landelijk, 
strak minima listisch en industrieel. Bij ons heeft u een ruime keus. Wij 
leveren ook aan project ontwikkelaars die keukens of sanitair willen voor één 
van hun nieuw bouw projecten. Vanzelfsprekend leveren wij ook keuken-
apparatuur van uitstekende kwaliteit en (vloer)tegels die uitstekend matchen 
bij uw keuken of sanitair. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste snufjes. 
Samen met u zoeken wij naar wat het beste past bij uw wensen.
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Bij Schalk Keuken & Bad is het mogelijk dat u op vakantie gaat en bij 
terugkomst binnenstapt in uw nieuwe keuken of badkamer, helemaal 
gebruiksklaar! U kunt meteen aan de slag in de keuken voor een overheerlijke 
maaltijd of u gunt uzelf een relaxed momentje in de badkamer. Bij ons krijgt 
u een droomkeuken en -badkamer waar u jaren plezier van heeft. We staan 
ook voor u klaar in de jaren daarna, zelfs als de gebruikelijke garantie van vijf 
jaar is verstreken. Indien nodig komen we graag bij u langs voor adviezen, 
de laatste snufjes of bijvoorbeeld om een deurtje opnieuw af te stellen.
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BINNENKIJKEN BIJ
Monique en Ronald wilden een nieuwe keuken en daarop volgde 
aansluitend een bijna volledige verbouwing van de benedenverdieping. Met 
de nieuwe keuken, een combinatie van strak design met warme, sfeervolle 
elementen, als centrale en open plek in huis.

Monique en Ronald 
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‘Onze oude keuken was nog half dicht. De muur naar de eetkamer wilden 
we eruit. Daarna hebben we ook een nieuwe vloer genomen met vloer
verwarming, alle muren opnieuw laten stuken; maar het begon met de 
keuken’, vertelt Monique lachend. 
‘We hadden een vrij goed beeld van wat we wilden. Daarmee zijn we naar 
René en Marlou van Schalk Keuken gegaan, na een tip van een collega van 
mij. Dat beviel gelijk goed, omdat ze ons de ruimte gaven om ons te oriënteren 
zonder opdringerige vragen. Daarom zijn we bij Schalk terechtgekomen. We 
hebben verteld wat wij wilden en dat hebben ze heel goed opgepikt.’

‘WE KREGEN DE RUIMTE 
OM ONS TE ORIËNTEREN 
ZONDER OPDRINGERIGE 

VRAGEN’

15
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Ze wilden in ieder geval een keer iets anders dan wit. Monique wilde graag 
een houtlook en dat werd gecombineerd met een strak antraciet kookeiland 
met Bora inductieplaat en een bargedeelte. Gezellig, want als de kinderen 
langskomen, komen ze er aan de bar bij zitten als er wordt gekookt. Een 
andere wens van Monique en Ronald was de aparte koffiecorner. Marlou 
deed de suggestie om de muur rondom de kasten ernaast door te trekken 
en zo de eenheid in het beeld te bewaren.

DE LICHTBAND ONDER HET 
KOOKEILAND CREËERT 
EXTRA SFEER ALS HET 

DONKER WORDT BUITEN

16 
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Bijzonder is de lichtband onder het kookeiland. Het creëert extra sfeer 
als het donker wordt buiten en geeft precies voldoende verlichting om ’s 
avonds een kopje koffie te halen. ‘Het licht boven het tafeltje was dan weer 
een idee van Marlou, zodat je daar geen donker hoekje krijgt. Zoals zij 
ook voorstelde om de vensterbank in hetzelfde materiaal te maken als het 
werk blad van stoer composiet. Dat is inderdaad mooi geworden. Er wordt 
prettig meegedacht bij Schalk en ze stemden hun werkzaamheden goed 
af met de aannemer. Het is allemaal prima verlopen.’
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Met dank aan
Monique en Ronald 
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BINNENKIJKEN BIJ
Het is de schoonheid van de eenvoud, deze moderne maar tijdloze keuken 
die Carlijn en Niels door Schalk Keuken & Bad lieten ontwerpen voor hun 
nieuwe woning.

Carlijn en Niels

19
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‘We hebben het bewust eenvoudig gehouden’, vertelt Niels over het 
keukendesign dat René van der Schee van Schalk Keuken & Bad uittekende. 
‘Onze vorige keuken was heel hip toen we hem uitzochten, maar na een 
paar jaar zijn er dan weer allerlei andere trends voorbij gekomen. ‘Daarom 
wilden we nu echt iets tijdloos. Modern en strak, maar rustig in het gebruik 
van kleuren en materialen.’

‘MODERN EN TIJDLOOS, 
MAAR RUSTIG QUA 

KLEUREN EN MATERIALEN’
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Het keukenplan is heel overzichtelijk. Aan het kookschiereiland wordt gekookt op de NEFF
inductieplaat, met het gezicht op de eetkamer waarmee de keuken eigenlijk één geheel 
vormt. ‘We zitten er vaak, met de kids erbij tijdens het koken. Het is echt een leefkeuken 
geworden met een mooie lichtinval van buiten. Wij zijn van woonkamermensen steeds 
meer keukenmensen aan het worden.’ Het schiereiland biedt verder aan beide zijden veel 
opbergruimte. De koof is niet alleen functioneel vanwege de afzuigkap en de verlichting, 
maar ‘breekt’ de ruimte en bepaalt daardoor mede de sfeer in het vertrek.
De inductieplaat van NEFF biedt extra kookgemak door de ruimte die hij biedt om pannen 
te plaatsen, met vijf pitten in drie kookzones. 

22 
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Op het aanrecht hebben Carlijn en Niels een kokendwaterkraan van Selsiuz en onder de 
spoelbak zit de vaatwasser. Ook in de apparatuurkeuze hebben ze het sober gehouden 
met een combimagnetron en een koelvriescombinatie. De keuken is uitgevoerd in 
hoogglans wit met een werkblad van lichtgrijs composiet: de kleur elephant grey komt 
ook terug in de vloer van de open leefkeuken. 
In zakelijk opzicht werkt Niels regelmatig samen met Schalk Keuken & Bad. Hij hoefde 
dan ook niet lang na te denken over het bedrijf waar ze de keuken wilden kopen. ‘Ik houd 
helemaal niet van de agressieve verkoop die je in deze branche kunt tegenkomen. Schalk 
levert kwaliteit en goede service tegen een eerlijke prijs.’

‘HET IS ECHT EEN 
LEEFKEUKEN, MET EEN 
MOOIE LICHTINVAL VAN 

BUITEN’

23
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Met dank aan
Carlijn en Niels
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DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.

29
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.

44 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   44pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   44 01-11-2021   13:2301-11-2021   13:23



45

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   45pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   45 01-11-2021   13:2301-11-2021   13:23



46 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   46pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   46 01-11-2021   13:2301-11-2021   13:23

Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.

56 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   56pag 49-60_STIJL Modern.indd   56 01-11-2021   13:1901-11-2021   13:19

57

pag 49-60_STIJL Modern.indd   57pag 49-60_STIJL Modern.indd   57 01-11-2021   13:1901-11-2021   13:19



57

pag 49-60_STIJL Modern.indd   57pag 49-60_STIJL Modern.indd   57 01-11-2021   13:1901-11-2021   13:19



58 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   58pag 49-60_STIJL Modern.indd   58 01-11-2021   13:1901-11-2021   13:19

De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
De keuken werd een paar slagen groter tijdens een grote verbouwing 
bij Gerda en Michael thuis. De ruimte mocht dus ook royaal, maar 
subtiel tegelijk, worden ingevuld. Het ontwerp dat Schalk Keuken & Bad 
ontwikkelde, leidde tot deze glans zwarte keuken: stijlvol en sfeervol en met 
behoud van de ruimtelijkheid.

Gerda en Michael
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‘De verbouwing begon met nieuwe fronts voor onze vorige keukenkasten’, vertelt Gerda lachend. Dat 
voornemen ontwikkelde zich daarna spectaculair. Vloeren en muren werden geïsoleerd en uiteindelijk 
werden zelfs drie ruimten samengebracht tot één zeer ruime keuken. ‘Het was een gang, keuken en 
eetkamer. Daar zijn de muren tussenuit gegaan.’
Het grote oppervlak vroeg om een gepaste invulling. Gerda en Michael lieten zich inspireren en legden 
hun ideeën voor aan René van der Schee bij Schalk Keuken & Bad. ‘We wilden graag een zwarte 
keuken en gaven in een collage een beeld van de stijl die ons aansprak. René is bij ons thuisgekomen 
om mee te denken en heeft daarna een ontwerp gemaakt. Daar konden we ons helemaal in vinden. 
Het is heel snel gegaan. Binnen een week was het definitieve keukenontwerp klaar.’

‘RENÉ IS BIJ ONS THUIS 
GEWEEST OM MEE 
TE DENKEN EN HEEFT 
DAARNA DIT ONTWERP 
GEMAAKT’
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De ruimtelijkheid is het uitgangspunt gebleven in de opstelling van de warme, 
zwarte keuken. Rondom het centrale kookeiland – met blad en flanken zwart 
glanzend en fraai afgewerkte laden in een houtlook die in de hoge kasten 
terugkomt – hebben ze bewegingsruimte in overvloed. ‘Daarmee zijn we erg 
blij. Je staat elkaar zo nooit in de weg. De opstelling is perfect ingevuld.’ Ze 
genieten van het gemak van de Quooker en het comfort van de wijnklimaatkast. 
‘We houden van een borrel met vrienden. Daarom wilden we zeker een 
bargedeelte aan het kookeiland. Daar moet de wijn natuurlijk op temperatuur 
zijn’, lacht Gerda.
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Enthousiast zijn ze ook over de hoogwaardige keukenapparatuur die René van 
der Schee adviseerde in zijn keukenontwerp. ‘We hebben een combimagnetron 
en een combi-stoomoven van Siemens. Alles is aangesloten op WiFi, net als 
de andere apparatuur in huis.’ De apparatenwand tekende Schalk Keuken & 
Bad bewust in L-vorm om de ruimtelijkheid te optimaliseren. Dé blikvanger erin is 
natuurlijk de grote, dubbele, Amerikaanse koelkast. Met camera’s erin en uiteraard 
ook op WiFi. ‘Grandioos!’
‘René heeft er zelfs rekening mee gehouden dat de pijpen van de vloerverwarming 
zijn weggewerkt onder de glazen kastenwand. Het is prachtig geworden.’

‘JE STAAT ELKAAR 
NOOIT IN DE WEG: 
DE OPSTELLING IS 

PERFECT INGEVULD’
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ook op WiFi. ‘Grandioos!’
‘René heeft er zelfs rekening mee gehouden dat de pijpen van de vloerverwarming 
zijn weggewerkt onder de glazen kastenwand. Het is prachtig geworden.’

‘JE STAAT ELKAAR 
NOOIT IN DE WEG: 
DE OPSTELLING IS 

PERFECT INGEVULD’
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Met dank aan
Gerda en Michael
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BINNENKIJKEN BIJ
Het was tijd voor een nieuwe keuken in het oude huis (uit 1927) van Marij 
en Toon, maar dat moest natuurlijk wel een keuken zijn die past bij de stijl 
van de woning. Deze stoere klassieke keuken vonden ze bij Schalk Keuken 
& Bad.

Marij en Toon
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‘We leven veel in de keuken en de serre die er direct aan grenst’, vertelt 
Toon. ‘Dus de keuken ligt altijd in het zicht; we koken er natuurlijk en we 
eten half in de serre en half in de keuken. We zochten een ontwerp dat de 
gemakken van een moderne keuken combineert met de uitstraling van ons 
vrijstaande huis met Franse kap.’

‘DE ONTVANGST BIJ 
SCHALK WAS AL ZO 

PRETTIG; HET GEVOEL 
WAS GELIJK GOED!’
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En dat is gelukt. Ze kenden René van der Schee van Schalk Keuken & Bad van 
een opdracht op het werk van Toon, dus gingen ze daarheen voor de eerste 
inspiratie. ‘Het was meteen raak. De ontvangst was al zo prettig, het gevoel was 
gelijk goed. Het idee dat wij in ons hoofd hadden is hier en daar in overleg wat 
bijgesteld en zo zijn we tot het uiteindelijke ontwerp gekomen. Een uniek plaatje!’ 
De vrijstaande koelkast namen ze mee uit de vorige keuken, want die deed het 
nog prima en paste goed bij de nieuwe opstelling. De wens om van gas naar 
inductie over te gaan kwam ook tot zijn recht: een mooie blikvanger werd zonder 
twijfel het stoere fornuis met drie aparte ovens.   
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‘EEN ONTWERP DAT DE 
GEMAKKEN VAN EEN MODERNE 
KEUKEN COMBINEERT MET DE 

UITSTRALING VAN ONS HUIS’

De materialen mochten lekker robuust zijn, de kloeke, solide degelijkheid 
komt in alle elementen terug. Van het dikke composieten werkblad met de 
uitstraling van keihard natuursteen tot de ferme grepen aan de kasten en 
laden. En van de stoere zwarte Quooker en spoelbak tot de prominente 
afzuigkap die subtiel ‘wegloopt’ in de plafond-uitsparing. Het smelt allemaal 
samen tot één prachtig geheel.
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Met dank aan
Marij en Toon
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